
 

3 gangen a'aalkeuzemenu 26,95 

Voorgerechten 

Oriëntaalse Won Ton soep 7,50 

Gegra6neerde champignons met roomkaas en een vleugje knoflook 10,50 

Salade van gemarineerde, gebakken garnalen 10,50 

Gerookte wildzwijn entrecote met truffelmayonaise 10,50 

Hoofdgerechten 

Vegetarische tor6lla gevuld met har6ge groenten overbakken met Cheddarkaas 20,95 

Zweedse kabeljauw met dille en crème fraîche overbakken met aardappel 21,95 

Pulled chicken met kikkererwtencurry en pepermuntyoghurt 21,95 

Kipfilet gevuld met zalmmousse op een bedje van tagliatelle 21,95 

Limburgse hachee met RieTuukses, een echte aanrader ! 21,95 

* Gerechten worden geserveerd met frites, mayo en een salade 

Verrassingsdessert 8,25 

Dessert La Vie & Passie combina6e van diverse zoete lekkernijen en een bolletje Heldro Ys 

De gerechten uit het driegangenkeuzemenu zijn ook apart te bestellen. 

Vraagt u gerust naar onze Wijnkaart. Wij adviseren u graag. 

Voor de kinderen hebben wij een speciale Kinderkaart. 

Hee\ u een allergie? Laat het ons weten! 



 

 
Specialiteiten La Vie & Passie 

Starters 

Gemarineerde olijven 4,95 

Plank met brood van “Bakker Hans” I kruidenboter  I pestomayo I truffelmayo  5,50 

Bicerborrelblank 2 pers I  olijven I chorizo I kaas I calamares I kruidenboter I bicerballen I 
     pesto I truffelmayo I brood  18,50 

Voorgerechten 

Trio del Mare I Combina6e van gerookte zalm tartaar I tonijnmousse I gebakken knoflook 
garnalen I citroendressing  12,50 

Carpaccio Classico I Salade van flinterdun gesneden rundvlees I pesto I oude kaas 12,50 

Hoofdgerechten 

Zalm uit de pan met tagliatelle met een grove mosterdsaus  22,95 

Varkenshaas La Vie & Passie I gebakken champignons I rode wijnsaus I pepersaus  22,95 

Tournedos La Vie & Passie I gebakken champignons I rode wijnsaus I pepersaus  24,95 

* Gerechten worden geserveerd met frites en mayo, aardappelgarnituur en groenten van het 
seizoen.  

Carte Blanche 

3 / 4 - gangen verrassingsmenu € 34,95 / € 39,95 

* Reserveren van te voren gewenst, alleen per tafel mogelijk. 



 

 
Nagerechten 

Koffie La Vie & Passie met bonbons en slagroom 5,50 

Koffie Compleet I likeurtje I kopje koffie I klein bolletje ijs 7,95 

Dame Blanche I Heldro Ys met een kannetje warme chocolade en slagroom 7,95 

Heldro Ys met aardbeien en slagroom 8,25 

Groesbeekse Liefde I Heldro Ys met warme bosbessen en slagroom 7,95 

Dessert la Vie & Passie I combina6e van diverse zoete lekkernijen  

en een bolletje Heldro Ys 8,25 

Kaasplankje met drie kazen I stroop en brood  12,95  

Tip: lekker glaasje rode port. 

Cadeaubon 

Ben je gek op lekker eten, Bourgondisch ingesteld of wil je iemand een keer verrassen?  Denk 
eens aan de La Vie en Passie cadeaubon! Verkrijgbaar in elk gewenst bedrag. 

Supergezellig, met z’n tweeën of met z’n allen. 

High tea € 23,50 pp  

(soepje, har6ge en zoete lekkernijen uit eigen keuken, onbeperkt koffie/thee 2 uur) 

High wine € 21,50 pp (keuze uit 3 glazen wijn, rood, wit of rosé met een bicerborrelplank) 

High Beer € 22,50 pp (keuze uit drie biertjes van onze bierkaart met een bicerborrelplank) 

* Graag van te voren reserveren dan zorgen wij voor een mooie tafel. 

Onze gastronomie, uw verwennerij… 

www.lavieenpassie.nl  info@la-vie.nl 

http://www.lavieenpassie.nl
mailto:info@la-vie.nl

